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Jurnalul National a demarat o campanie numita Miscarea de Rezistenta. I s-a spus acestui
Manifest "Recurs la România", pentru că atunci când te nemulţumeşte ceva, cauţi să-ţi afli
liniştea şi împăcarea făcând recurs la ceea ce este stabil şi valoros prin sine, făcând recurs la
rădăcină. Recurs la România înseamnă deopotrivă uitarea de fleacuri şi regăsirea de esenţe. E
recursul la rădăcinile, prin definiţie statornice, pe care se bucură să şi le întâlnească aici, la noi,
publicul nostru.

Suntem mai mult ca oricând copleşiţi de nefiresc, de fenomene dăunătoare, care tind să devină
normă: manele, playback şi cântăreţi la laptop, piţipoance, cocălari, kitsch, corupţie, şpagă,
politicieni şmenari sau curve politice, opţiuni electorale doar între rău şi mai rău, pseudovedete
sau pseudomodele, mitocănie, tupeu, ipocrizie, ignoranţă, băieţi de bani gata, milionari de
carton ai României cu apartamente pe Coasta de Azur, dispariţia curiozităţii, incompetenţă,
superficialitate, Ştirile de la ora 5, răsturnarea scalei de valori, comoditatea mediocrităţii, mizeria
din spitale, românii care ne fac de râs în Italia, tineri care vorbesc doar cu lol, brb, 10x, pentru
că au ajuns să concureze 1,3 candidaţi pentru un loc la Medicină şi 0,25 la Inginierie Electrică,
dar 14 pentru un loc la Geografie, profesori demotivaţi de salariile mici.

În faţa acestei ofensive, manifestul pare prea puţin. Este nevoie de mai mult. E nevoie să fim
mai mulţi.
Şi în loc de evadare, de retragere în clopotul de sticlă sau turnul de fildeş, să lansăm
contraatacul. În loc de dispreţ, lupta. În loc de un manifest cultural, o mişcare de rezistenţă.
Pentru că Recursul la România, transformat în acţiune, nu poate fi decât o Mişcare de
Rezistenţă! O mişcare definită prin patriotism mândru, dar nu naţionalism îngust. O
contraofensivă a victoriilor muncite şi a valorii confirmate de timp. A calităţii împotriva cantităţii.
A excelenţei impotriva mediocrităţii. România manelizată domină, dar nu a câştigat.
În numele valorilor adevărate, Jurnalul Naţional porneşte Mişcarea de rezistenţă. O mişcare cu
dimensiuni culturale, dar şi sociale, într-o anume măsură politice, dar şi comerciale. Prin toate
mijloacele pe care avute la dispoziţie: ziar, TV, internet, radio, până la acţiuni de gherilă şi
manifeste. Cu toate forţele: de la lideri de opinie până la susţinători, sponsori şi parteneri,
persoane fizice sau juridice.

Sighet Online vă invită să faceţi parte din mişcarea de rezistenţă a Jurnalului Naţional, într-o
încercare onestă, chiar disperată de a readuce în România bunul simţ, moralitatea, educaţia,
corectitudinea şi excelenţa. Până nu e prea târziu.
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